
BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Remaja adalah sumber daya manusia yang merupakan komponen yang 

penting dalam pembangunan nasional. Hal ini dikarenakan remaja yang akan 

meneruskan pembangunan dan cita-cita bangsa. Oleh karena itu, perlu adanya 

perhatian khusus pada kelompok remaja ini. 

Masa remaja merupakan masa yang kritis, yaitu saat untuk berjuang untuk 

melepaskan ketergantungan kepada orang tua dan berusaha mencapai kemandirian 

sehingga dapat diterima dan diakui sebagai orang dewasa. Keberhasilan remaja 

melalui mesa transisi ini dipengaruhi oleh faktor individu (biologic, kognitif dan 

psikologis) dan lingkungan (keluarga, teman sebaya dan masyarakat). Keinginannya 

cenderung melakukan jalan pintas dalam menghadapi masalah, tidak memiliki 

keyakinan diri yang mantap, menjadi pengikut yang tidak berdaya, mengelak dari 

tugas dan tanggung jawab dan hanya menuntut hak. Penyalahgunaan NAPZA 

(Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya) adalah satu dari perilaku resiko 

tinggi tersebut. Penyalahgunaan NAPZA menimbulkan perasaan enak, nikmat, 

senang, bahagia, tenang dan nyaman, tetapi ketergantungan pada NAPZA dapat juga 

mengakibatkan dampak negatif dan berbahaya, baik secara fisik, psikologis, dan 

social (Depkes, 2005). 

 

NAPZA adalah zat-zat kimiawi yang dimasukkan kedalam tubuh manusia baik 



ditelan melalui mulut, dihirup melalui hidung, maupun disuntikkan melalui urat 

darah. Zat-zat kimiawi itu dapat mengubah pikiran, suasana hati atau perasaan dan 

perilaku seseorang. Pemakaian terus-menerus akan mengakibatkan ketergantungan 

fisik dan atau psikologis. Resiko, yang paling sering terjadi adalah kerusakan pada 

system syaraf dan organ-organ penting lainnya seperti jantung, paru-paru dan hati. 

Oleh karena itu, pemerintah memberlakukan undang-undang untuk penyalahgunaan 

narkoba yaitu undang-undang nomor 5 tahun 1997 tentang psikotropika dan undang-

undang nomor 22 tahun 1997 tentang narkotika. (Depkes, 2005). 

Rumah sakit ketergantungan obat Jakarta melaporkan bahwa dari penderita 

yang umumnya berusia 15-24 tahun,  kebanyakan dari mereka masih aktif di sekolah 

menengah pertama, sekolah menengah atas, atau bahkan perguruan tinggi. 

Penyalahgunaan NAPZA biasanya diawali dengan pemakaian pertama pada usia SD 

atau SMP, karena tawaran, bujukan dan tekanan seseorang atau teman sebaya. 

Seseorang menggunakan narkoba karena berbagai alasan diantaranya untuk 

mengatasi stress, untuk bersenang-senang atau untuk bersosialisasi. Biasanya 

seseorang mau mencoba narkoba karena ditawarkan oleh teman dan untuk 

keingintahuannya. Sebagian orang akan menggunakannya lagi dengan tujuan 

bersenang-senang atau untuk bersosialisasi. (Harlina, 2007). 

Dilihat dari penyalahgunaan dan akibat-akibat yang telah ditimbulkan oleh 

NAPZA maka terlihat bahwa hampir semua kelompok umur terlibat sebagai 

pemakai, tetapi yang mengkhawatirkan adalah bahwa pada saat ini penyalahgunaan 

dan akibat-akibat tersebut telah sampai pada kelompok usia sekolah dasar. 

Dikalangan siswa telah terlihat terjadinya kenaikan yang pada akhirnya sangat 

berakibat negatif terhadap hasil belajar mereka (Muchlas, 2001). 



Menurut psikodinamika remaja dikenal ada tiga faktor yang berperan 

terjadinya penyalahgunaan NAPZA. Faktor kontribusi keluarga yang meliputi 

keintiman hubungan remaja, orangtua, pola asuh, kehidupan dan ketaatan beragama. 

Faktor presdiposisi meliputi kecemasan, depresi, kecenderungan memiliki 

kepribadian neorotik dan sosiopatik (antisocial). Faktor pencetus yang meliputi 

pengaruh lingkungan teman sekelompok dan ketersediaan NAPZA sendiri (Hawari, 

2000). 

Sedangkan kasus penyalahgunaan narkoba di Jawa Tengah pada tahun 2009 

didapatkan data sebanyak 496 kasus dan jumlah pelaku kejahatan narkoba 

sebanyak 683 orang (jawatengah.go.id).  Berdasarkan data yang di himpun LSM 

Surakarta yaitu Yayasan Mitra Alam, pada tahun 2004-2006 untuk kota Surakarta 

jumlah populasi pemakai suntik  sebanyak 784 orang, pemakai suntik  yang 

menjalani rehabilitasi dalam 12 bulan terakhir sebesar 20%. Jumlah penyalahguna 

Narkoba yang tertangkap yang menjadi tahanan polisi sebanyak 50 orang, yang 

berada di rumah tahanan sebanyak 79 orang, dan yang berada di lembaga 

pemasyarakatan sebanyak 31 orang. Narapidana yang menjadi pemakai Narkoba 

sebesar 74% dan Narapidana yang pemakai suntik sebesar 29% (Sukini, 2009). 

  Penyalahgunaan NAPZA tidak hanya pada usia dewasa tetapi juga pada 

anak sekolah, hal ini dapat terjadi karena mereka melakukan interaksi sosial kepada 

lingkungannya dengan kurang baik. Pada umumnya lingkungan memberikan 

pengaruh yang kuat pada diri siswa terutama lingkungan diluar rumah, karena 

hampir sebagian besar aktivitas mereka dilakukan di luar rumah. Selain alasan 

diatas, suasana lingkungan dalam rumah yang tidak mendukung atau kurang sehat 



bagi siswa dikarenakan kesibukan orang tua dan keluarga sehingga anak merasa 

kurang diperhatikan. Hal ini menjadi salah satu penyebab anak lebih suka 

berinteraksi lingkungan luar rumah dibandingkan berinteraksi dengan keluarga di 

rumah (Hartadi, 2008). 

  Kedekatan dengan teman-teman membuat mereka lebih nyaman dan lebih 

suka berkumpul setiap hari, di tambah hubungan dengan orang tua atau keluarga 

kurang baik bisa menjadi penyebab mereka labih suka berinteraksi di luar rumah 

dari pada di dalam rumah. Dari seringnya mereka keluar rumah mereka kemudian 

mengenal minuman keras hingga akhirnya ketergantungan. Pola asuh orang tua 

yang membekali anaknya dengan dasar moral dan agama yang cukup maka anak 

tidak akan mudah terpengaruh oleh lingkungan luar yang tidak baik.  

  Dalam berbagai penelitian yang telah dilakukan, dikemukakan bahwa 

anak/remaja yang dibesarkan dalam lingkungan sosial keluarga yang tidak 

baik/disharmonis keluarga, maka resiko anak untuk mengalami gangguan 

kepribadian menjadi berkepribadian antisosial dan berperilaku menyimpang lebih 

besar dibandingkan dengan anak/remaja yang dibesarkan dalam keluarga 

sehat/harmonis. 

  Lingkungan yang buruk cenderung mendorong seseorang untuk berbuat 

negatif pula. Salah satunya adalah lingkungan sekolah, dimana lingkungan 

pendidikan formal yang letak sekolahnya dekat dengan tempat hiburan, sekolahnya 

kurang disiplin serta dengan sistem pengajaran yang membosankan siswa  akan 

memicu siswa untuk mencari kepuasan di luar sekolah bersama teman – temannya. 

Pada akhirnya mereka menjadi sering meninggalkan sekolah dan bergaul dengan 

orang – orang diluar sekolah yang belum jelas asal – usulnya. 



  Sekolah Menengah Atas Al-Islam 3 (SMA Al-Islam 3) Surakarta 

merupakan salah satu SMA yang letaknya di tengah kota Surakarta yang letak 

sekolahnya sangat strategis di kota besar serta dekat dengan sejumlah tempat 

hiburan maupun belanja, yang memungkinkan sekali terpengaruh dengan pergaulan 

bebas orang dewasa. Berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti pada bulan 

November 2010 tentang pengetahuan siswa tentang NAPZA menunjukkan 

beberapa siswa tidak mengetahui pengertian tentang NAPZA, bentuk-bentuk dari 

NAPZA, dan resiko penggunaan NAPZA mereka hanya mendengar tentang jenis 

dan efek dari NAPZA dan beberapa siswa menyatakan pernah mengetahui bentuk 

fisik dari beberapa jenis NAPZA yaitu ganja. Selanjutnya berdasarkan keterangan 

dari bagian kesiswaan bahwa pada pertengahan bulan Agustus 2010 kedapatan ada 

salah satu siswa kelas XI yang menyalahgunakan narkotika jenis ganja 

dilingkungan sekolah pada saat jam sekolah.  

 SMA Al Islam 3 Surakarta yang  notabene merupakan sekolah dengan 

dasar pembinaan keagamaan yang kuat, seharusnya mampu membawa siswa untuk 

memahami tentang larangan penggunaan NAPZA. Secara umum di SMA Al Islam 

3 Surakarta telah ditanamkan kepada siswanya tentang larangan dan bahaya 

penggunaan NAPZA, hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh oleh bapak guru 

Bimbingan konseling di sekolah tersebut. Lebih lanjut dijelaskan oleh guru BK 

bahwa siswa yang kedapatan menggunakan NAPZA disebabkan oleh faktor 

keluarga dan lingkungan pergaulan anak. 

  Berdasarkan data di atas, perlu ada pengkajian dan penelitian lebih lanjut 

untuk mengetahui sejauh mana tingkat pengetahuan remaja tentang NAPZA 

terhadap sikap dalam penyalahgunaan NAPZA. Dari hal tersebut maka peneliti 



tertarik untuk melakukan penelitian tentang hubungan tingkat pengetahuan remaja 

tentang NAPZA dengan sikap dalam penyalahgunaan NAPZA pada siswa di SMA 

Al-Islam 3 Surakarta. 

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka peneliti merumuskan masalah "Adakah 

hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang NAPZA dengan sikap dalam 

penyalahgunaan NAPZA pada siswa di SMA Al-Islam 3 Surakarta?" 

C. Tujuan Penelitian 

1. Tujuan Umum 

Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang NAPZA dengan sikap 

dalam penyalahgunaan NAPZA pada siswa di SMA Al-Islam 3 Surakarta. 

2. Tujuan Khusus 

a. Mengetahui tingkat pengetahuan remaja tentang NAPZA. 

b. Mengetahui sikap dalam penyalahgunaan NAPZA pada remaja. 

c. Mengetahui hubungan tingkat pengetahuan remaja tentang NAPZA dengan 

sikap dalam penyalahgunaan NAPZA. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Ilmu Pengetahuan 

Menambah ilmu pengetahuan terutama dalam Ilmu Kesehatan Masyarakat 

yang berhubungan dengan perkembangan pengetahuan tentang NAPZA, 

menambah teori yang sudah ada atau bisa memperbaharui teori yang ada tentang 

penyalahgunaan NAPZA. 

2. Bagi Masyarakat 

Pengetahuan tentang NAPZA dengan sikap penyalahgunaan NAPZA pada 



siswa sehingga masyarakat lebih waspada dalam mengantisipasi peredaran dan 

penyalahgunaan NAPZA dikalangan remaja dilingkungan sekitar. 

3. Bagi SMA Al-Islam 3 Surakarta 

Memperoleh gambaran secara umum pengetahuan dan sikap siswa tentang 

penggunaan NAPZA, sehingga dapat diusahakan cara penanggulangan perilaku 

penyalahgunaan NAPZA dikalangan siswa. 

4. Bagi Ilmu Keperawatan 

Hasil penelitian ini dapat menambah wawasan bagi mahasiswa kesehatan 

khususnya ilmu keperawatan dalam hal pemahaman tentang NAPZA dan perilaku 

penyalahgunaan NAPZA serta upaya pencegahan yang dapat meminimalisir 

jumlah pengguna NAPZA khususnya pada remaja. 

5. Peneliti 

Untuk memperoleh pengalaman dalam hal mengadakan riset sehingga akan 

terpacu untuk meningkatkan potensi diri sehubungan dengan penyalahgunaan 

NAPZA. 

 

E. Keaslian Penelitian 

Sepengetahuan peneliti, penelitian ini belum pernah dilakukan, namun 

penelitian yang mirip tentang penyalahgunaan NAPZA adalah : 

1. Erti (2005), meneliti tentang hubungan antara tipe kepribadian dengan harga diri 

pada remaja penyalahgunaan Napza di Lembaga Pemasyarakatan Wirogunan 

Yogyakarta. Penelitian ini merupakan penelitian non eksperimental dengan 

rancangan cross sectional. Perbedaan penelitian adalah terletak pada variabel 



dan sampel penelitian. Penelitian ini mengunakan variabel tingkat depresi dan 

tingkat penyalahgunaan, sedangkan peneliti menggunakan variabel tingkat 

pengetahuan dan keeenderungan penyalahgunaan. Sampel pada penelitian ini 

adalah pars narapidana yang sudah memakai NAPZA, sedangkan peneliti 

mengambil sampel responder yang mempunyai kecenderungan atau belum 

menggunakan NAPZA. Hasil penelitian menunjukan bahwa tingkat depresi 

sebagian besar adalah tingkat intensif dan terdapat hubungan positif yang 

signifikan antara depresi dengan tingkatan penyalahgunaan. 

2. Ristiyani (2004) tentang “Profil penyalahgunaan NAPZA pada pelajar kelas 11 

SLTPN 5 Depok Sleman Yogyakarta”. Penelitian ini menggunakan rancangan 

penelitian noneksperimental berbentuk  deskriptif dengan metode survei dengan 

rancangan cross sectional. Hasil penelitian membuktikan bahwa lebih dari 97% 

pelajar kelas II SLTPN 5 Depok Sleman Yogyakarta tidak mempunyai riwayat 

penyalahgunaan. 

3. Purwanti (2006)  tentang “Hubungan antara dukungan sosial dengan depresi 

pada remaja penyalahguna NAPZA”. Penelitian ini termasuk penelitian 

deskriptif kuantitatif dengan menggunakan metode cross sectional. Hasil 

penelitian membuktikan bahwa tidak terdapat hubungan antara dukungan sosial 

dengan tingkat depresi tetapi secara teoritis depresi di pengaruhi oleh perasaan 

dikasihi dan diperhatikan, juga penerimaan dalam lingkungan baik keluarga 

maupun masyarakat. 

 


